
MUZIEK: The Young Beethoven • DJ Theo Otten • Def Rhymz • The Dirty Daddies

ACTIVITEITEN: Fietscross • Zeskamp • Vertical Bike • Playback Show

23 / 24 / 25 & 26 JUNI



Bij ons geen chatsessie maar een goed gesprek waarbij we je helpen, 

adviseren en zorgen dat jouw idee op papier komt en je met een gerust 

gevoel de telefoon neer kan leggen. Een mail sturen mag natuurlijk ook! 

Wij pakken dit op en zorgen ervoor dat je een persoonlijk bericht terug krijgt. 

Dat is Drukkerij Manuel.

EEN DRUKKERIJ 
DIE MEEDENKT

AALBOSWEG 23 � VAASSEN � 0578-573615 � INFO@DRUKKERIJMANUEL.NL � WWW.DRUKKERIJMANUEL.NL

KWALITEIT ONTZORGEN FLEXIBELPERSOONLIJK
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Bestuur

Voorzitter 

Gerrit Brockotter

Penningmeester 

Hennie Logtenberg

Bestuursleden

Maarten Elshof 

Marijn Mensink 

Edwin de Grutter

Erna Ruiterkamp

Activiteiten 

Arnold Oldeboer

Daniël Peelen

Wesley Kappert (Hans) 

Electra en water 

Remco Haverkamp 

Verzorging

Joke Visser

Hoi,

Het Zomerfestival van 2016 is weer in aantocht, de handen jeuken al om 
te beginnen met het aankleden van de tent en het terrein. Dit doen we met 
veel plezier, en samen met de onmisbare vrijwilligers maken we er weer een 
geslaagd weekend van. Bedankt Toppers. Dit word ook een jaar van afscheid 
nemen, een aantal  bestuursleden zullen hun functie neer leggen.
Arnold Oldeboer die de Horeca , en de laatste jaren de muziek voor zijn 
rekening nam, Hennie Logtenberg legt zijn functie als penningmeester neer, 
maar ook Daniël Peelen als vertrouwde gezicht van o.a. de greppeltocht, 
Playbackshow en de Zeskamp, gaat dit jaar stoppen. En ten slot gaat 
Remco Haverkamp, die  o.a. het stroom het water, en zorgde dat er 
toiletvoorzieningen waren, en deel uitmaakte van de organisatie Greppeltoch, 
zijn taken neerleggen. Wij zijn dan ook blij, dat er een aantal mensen bereid 
zijn deze taken als bestuurslid ,in te vullen. Wesley (Hans) Kappert gaat de 
functie als penningmeester, en de Horeca over nemen van Hennie.

Edwin de Grutter, en Marijn Mensink hebben vorig jaar de verlichting en 
aankleding van de tent verzorgt, en gaan zich vanaf nu ook bezig houden 
met de muziek. Maarten Elshof, gaat zich bezig houden met o.a. de 
Playbackshow en de Zeskamp. Erna Ruiterkamp, gaat de notulen verzorgen, 
en gaat Joke dit jaar helpen met de muntverkoop, totdat ze dit volledig van 
Joke kan gaan overnemen. 

Ik bedank de (oud) bestuursleden voor hun jaren lange inzet, dank zij hun 
inzet is het een feest geworden wat het nu is. Sjappo!! Hierbij wil ik de 
nieuwe bestuursleden welkom heten binnen het bestuur van het Zomerfestival. 
Mochten er nog mensen zijn die zich aangetrokken voelen om binnen het 
bestuur een aantal taken te gaan doen, meld je dan aan op  
info@zomerfestivalboskamp.nl 

Ik wens iedereen een fijn en gezellig feest weekend tegemoet.

Gerrit Brockotter,
Voorzitter 

Voorwoord
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BESTUURSLEDEN STELLEN 
ZICH VOOR

MARIJN MENSINK
Even voorstellen: ik ben Marijn Men-
sink.
Ik ben 20 jaar oud. Ik werk in de tech-
niek: werk met compressoren.
Ik ben bij het Zomerfestival Boskamp 
gekomen omdat ik mijn hulp een keer 
aangeboden heb. Dat beviel me wel 
goed. Het eerste jaar heb ik geholpen 
met allerlei voor de hand liggende din-
gen zoals tent aankleding, elektra en 
water etc. 
Vorig jaar werd ik gevraagd om samen 
met Edwin de Grutter nieuwe tentver-
lichting te verzorgen. Wij deden dit 
met veel plezier en daarom gaan we 
dit weer opnieuw doen. Omdat er wat 
verschuiving in het bestuur van het 
Zomerfestival plaatsvindt, kom ik er nu 
bij. Ik ga me weer bezighouden met 
elektra, verlichting etc. 
HEB ER ZIN IN EN HOOP OP MOOIE 
EN SUPERGEZELLIGE DAGEN!!!
Groeten Marijn

MAARTEN ELSHOF
Ik denk dat heel wat mensen mij wel 
herkennen aangezien ik bij de Plus in 
Olst werk. Daar heb ik een full time 
baan waar ik me prima vermaak. 

In de winter maanden bouw ik met 
mijn kameraden van De Klaplopers 
een carnavalswagen. Ook zit ik bij de 
scouting en maak ik muziek bij de Ol-
sterharmonie. 

Inmiddels help ik nu een paar jaar mee 
met opbouwen en afbreken van zo-
merfestival Boskamp. Dit is altijd ge-
zellig met z`n alleen beetje bezig zijn en 
leef je al lekker naar het weekend toe. 
Afgelopen jaar heb ik tijdens dit proces 
gehoord dat er in en bestuur meerde-
re mensen willen stoppen na komend 
jaar. Toen heb ik wel aangegeven dat 
ik wel mee wel denken en helpen. 
Nou ga ik het stokje van Daniël over 
nemen zoals je kunt lezen in het stuk-
je over de zeskamp. Zelf heb ik er 
heel veel zin in en kijk nu al uit na een 
prachtig weekend. ERNA RUITERKAMP

Ik, Erna Ruiterkamp, woon al ruim 35 
jaar op de Boskamp. Getrouwd met 
Guus en samen hebben we een doch-
ter en een zoon. Mijn taak in het be-
stuur van het Zomerfestival Boskamp 
zal zijn om Joke te assisteren “in de 
keet” en verder waar nodig.
Tot ziens in en om de tent!

EDWIN DE GRUTTER
Graag zal ik mij voor willen stellen als 
nieuw bestuurslid van het Zomerfesti-
val Boskamp. Na een aantal jaren mee 
te hebben gelopen met de opbouw 
van het zomerfestival heb ik samen 
met Marijn Mensink en Maarten Elshof 
de kans gekregen om bij het bestuur 
te komen van het festival. Uiteraard 
is dit een leuke uitdaging die ik graag 
aan wil pakken. 

Waarschijnlijk is het voor de mees-
te bezoekers van het  Zomerfestival 
2015 al opgevallen dat de verlichting 
boven in de tent vernieuwd is. 
Dit is dan ook meteen één van dingen 
die ik samen met de andere vrijwilli-
gers de komende jaren verder uit wil 
gaan werken. Verder zal ik nog meer 
verschillende taken uitvoeren tijdens 
zowel de voorbereidingen als tijdens 
het feestweekend.

Zelf ben ik van mening dat het meest 
ideale festival een festival voor ieder-
een is, met activiteiten voor mensen 
van jong tot oud. Met als voorbeeld de 
playbackshow op vrijdag waarbij zo-
wel de kinderen het podium betreden 
als de volwassenen. Ook de oud Hol-
landse spelletjes voor de volwassenen 
tegenover de Mini-bikes op de zondag 
laten duidelijk zien dat er voor iedereen 
wel iets te doen is tijdens het weekend. 
Meer mensen zien meer dingen, daar-
om zal ik vooral willen oproepen om 
de ideeënbox te blijven vullen met de 
leukste, grappigste of extreme ideeën 
zodat je deze activiteiten misschien 
wel terug ziet tijdens het festival!
Ik zie jullie graag terug op het Zomer-
festival Boskamp! 
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PROGRAMMA
Donderdag 23 juni  pagina 9
17:30 Fietscross voor de allerkleinsten (zijwieltjes-race)
17:30  Fietscross voor de gevorderden
18:30 Mountainbiken! 
20:00 Klaverjassen / kruisjassen
20:30  Pub Quiz 

Vrijdag 24 juni  pagina 11
19:00 Playbackshow - kinderen
21:00  Playbackshow - volwassenen
00:00  Afterparty DJ Total Tommy

Zaterdag 25 juni  pagina 15
10:00 Kinderspelletjes 
10:30 Peuter halfuurtje
11:00 Survival tot 12 jaar
13:00 Zeskamp
15:30 Varken aan het spit
16:00 Tonnendans 
21:00 The Young Beethoven 
21:00 DJ Theo Otten

Zondag 26 juni       pagina 17 
11:30 Darttoernooi 
14:00 - 15:00 Dansclinic
14:00 - 18:00  Vertical Bike
14:00 - 16:00 FIFA Games
15:00 Oud Hollandse Spelletjes
15:00 Mini Bikes & Bungee-trampolines
15:00 Muziek op het terras (DJ Total Tommy)
15:00 - 17:30 Meiden pimp middag
18:00 Def Rhymz
19:00 The Dirty Daddies
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Autobedrijf "Boskamp"
Erkend Opel reparateur

   Koekoeksweg 19-21  OLST.  Tel: (0570) 56 12 90 
             WWW.AUTOBEDRIJF-BOSKAMP.NL

Autobedrijf "Boskamp"
Erkend Opel reparateur
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Tielstraat 39008
7418 CS Deventer, Holland
www.hollandmineraal.nl

Tel. +31 (0)570 - 621161
Fax +31 (0)570 - 634336Fax +31 (0)570 - 634336
info@hollandmineraal.nlinfo@hollandmineraal.nl
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FIETSCROSS
Donderdag 25 juni start het 
Zomerfestival met een fietscross. De 
jeugd van de lagere school kan hier 
zijn kunnen tonen.

PUB QUIZ
Een feestelijke strijd vol gezelligheid
op de donderdagavond!!

De greppeltocht en het pokeren is verleden tijd;  we gaan 
nu de tent in voor een nieuwe gezelligheid. Geef je op 
met een groep vrienden voor de PUBQUIZ

De pubquiz is een spel / activiteit waarbij plezier en 
gezelligheid de boventoon voert. De leukste weetjes 
en ‘Oh ja…’ momenten vliegen je om de oren tijdens 
onze quizavond. Diverse onderwerpen komen er tijdens 
de pubquiz voorbij, zoals algemene kennis, sport, 
muziek, televisie. Een hoog IQ garandeert absoluut 
geen voorsprong, maar kom op het juiste moment op 
de goede feiten. Laat je uitdagen en wees erbij op deze 
onvergetelijke avond.
                                                                                                                    
Geef je op met een team bestaande uit maximaal 6 
personen en speel mee voor de hoofdprijs: 100 munten 
voor jullie team! Met je team kan je ook een VIP-
arrangement bespreken. Voor 25 euro per teamlid krijg 
je een speciale plek in de feesttent en gratis drankjes en 
een hapje.

Kijk voor meer informatie en opgave op
www.zomerfestivalboskamp.nl

DONDERDAG
23 JUNI

17:30 uur
Fietscross voor de allerkleinsten 
(zijwieltjes-race)
Fietscross voor de gevorderden
18:30 uur
Mountainbiken! 
20:00 uur
Klaverjassen / kruisjassen
20:30 uur
Pub Quiz

De avond wordt verzorgd door 
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Hanzeweg 20 | 7418 AT Deventer | 06 - 57 54 07 99
www.lenkmontage.nl
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PLAYBACKSHOW
Al jarenlang is er op de vrijdagavond de alom bekende playbackshow 
waar jong en oud zijn/haar talent kan laten zien op het podium. Dit 
is al jaren ontzettend populair. Toch zijn we continue bezig om het 
(waar nodig) te verbeteren. Eén van die verbeterpunten was o.a. de 
beoordeling voor de jeugd. Voor een jury is het heel moeilijk om deze 
categorie te beoordelen omdat de allerkleinsten (onderbouw) natuur-
lijk uitermate schattig zijn en daarom bij voorbaat al een prijs zouden 
moeten verdienen. Maar dat is zou weer niet eerlijk zijn ten opzich-
te van de ouderen (bovenbouw) omdat in die groep de kwaliteit al 
veel meer een rol speelt. Maar ja, wie verdient dan die felbegeerde 
prijs…..? Dit werd de laatste jaren steeds meer een dilemma. Daar-
om gaan we dit jaar voor de jeugd de prijsuitreiking veranderen. 
Er komen drie categorieën, namelijk:

Onderbouw: 1e, 2e en 3e prijs 
En er is een Aanmoedingsprijs gecreëerd.
Bovenbouw: 1e, 2e en 3e prijs 
De prijsuitreiking voor de volwassenen blijft onveranderd. 
Op onze site 
www.zomerfestivalboskamp.nl kan je je opgeven voor de 
playbackshow. 
Wij hopen dan ook dat een ieder, jong en oud, zich weer zal inspan-
nen om voor de ogen van heel Boskamp een spetterende en enter-
tainende avond te verzorgen!!
De Playbackshow organisatie.

VRIJDAG
24 JUNI

19:00 uur
Playbackshow Kinderen
21:00 uur
Playbackshow Volwassenen 
00:00 uur
Afterparty DJ Total Tommy

11



12

 
•
 z

o

me
rfestival •

 z
o
m
e
r
f
e
s
t
ival • zomer

f

e
s
t
iv

a
l



 
•
 z

o

me
rfestival •

 z
o
m
e
r
f
e
s
t
ival • zomer

f

e
s
t
iv

a
l

13

info@ensinkpersonenvervoer.nl

AUTOBEDRIJF

ISFORDINK
BOSKAMP/OLST

Caravan & 
Camper

Auto & 
Bedrijfsauto

Ruit



 

Service bouwmarkt en klussendienst 

Multimate Olst             Tel:  0570 - 563803 

De Meente 20               Fax: 0570 – 563579 

8121 EV Olst                www.multimate.nl  
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Baderie Mulder & Mulder Installatietechniek

meesters in montage

Showroom, verkoop & werkplaats (ruime parkeergelegenheid!):

Industrieweg 10 - 7418 CE Deventer

telefoon Baderie Mulder 0570 - 67 67 68 

telefoon Mulder Installatietechniek 0570 - 67 65 65 

fax 0570 - 67 68 46

MULDER



ZESKAMP

Op zaterdag 25 juni is het weer zover: de zeskamp. 
Een gezellig middag vullend programma waar 
ieder jaar z`n 16 teams aan mee doen. Voor dit 
jaar zijn we al weer aan het brainstormen geweest 
wat voor spellen we er weer neer gaan zetten. En 
er zijn weer leuke dingen verzonnen. Dit jaar moet 
ieder groepje wat deelneemt aan de zeskamp 
een bruikbare kruiwagen meenemen. Die zijn jullie 
nodig bij een spel. Ook wordt er nog punten aan 
de meest mooie versierde kruiwagen uitgereikt.

Tevens komt er op de zaterdag middag het 
welbekende varken aan het spit ook weer langs. 
Altijd genieten z`n heerlijk broodje beenham 
tussen de spellen door.

Heb je al zin gekregen om mee te doen. Geef je dan 
snel op via de site: www.zomerfestivalboskamp.nl

Verder gaat Daniël Peelen na dit jaar stoppen met 
het organiseren van de zeskamp. Dit heeft hij z`n 
12 jaar gedaan. Hij vond het tijd om het stokje 
door te geven. En dat stokje pak ik (Maarten 
Elshof) van hem over. Een aantal jongens die 
Daniël altijd hebben geholpen gaan mij er bij 
helpen dat zeskamp ook dit jaar en volgende 
jaren een groot succes blijft.Hiervoor wil ik graag 
alle vrijwilligers alvast bedanken die dit mogelijk 
maken. En natuurlijk jullie als deelnemers die er 
een gezellige bedoeling van maken.

Ik hoop jullie allemaal te zien op zaterdag 25 juni!
Groeten Maarten Elshof

ZATERDAG
25 JUNI 10:00 uur

Kinderspelletjes
10:30 uur
Peuter halfuurtje 
11:00 uur
Survival tot 12 jaar
13:00 uur
Zeskamp
15:30 uur
Varken aan het spit
16:00 uur
Tonnendans
21:00 uur
The Young Beethoven
21:00 uur
DJ Theo Otten
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ZONDAG
26 JUNI

11:30 uur
Darttoernooi
14:00 uur
Dansclinic 
14:00 uur
Vertical Bike
FIFA Games
15:00 uur
Oud Hollandse Spelletjes
Mini Bikes & Bungee-trampolines
Muziek op het terras (DJ Total Tommy)
Meiden Pimp Middag
18:00 uur
Def Rhymz
19:00 uur
The Dirty Daddies
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MEIDEN PIMP  
MIDDAG
Wij zijn Judith de Jong van Judith de 
Jong Fotografie en Samantha Baints 
van SO-mooi.
Wij organiseren op zondagmiddag 
een meiden glamourmiddag. Samen 
met onze kapster Nanda Gilijns die 
helpt deze middag om je haren mooi te 
stylen. Als de haren in model gebracht 
zijn door Nanda   kun je jou op laten 
maken door onze visagist Samantha.
Zijn je haren en make-up gedaan dan 
kun je bij onze professionele fotografe 
Judith een mooie glamour foto van 
jezelf laten maken.
Voor de jongens die het ook leuk 
vinden om op de foto te gaan hebben 
we stoere gekleurde gel.
Ook hebben we deze middag een 
leuke aanbieding voor meisjes die het 
leuk vinden om een gekleurd plukje in 
het haar te krijgen.
De foto’s die worden gemaakt deze 
middag zijn na te bestellen via de site 
www.judithdejongfotografie.nl 
Wij hopen jullie te zien namens ons 
team, Judith, Samantha en Nanda 

VERTICAL BIKE

De Vertical bike is een eigen vinding 
van Action Events. Deelnemers zitten 
op een mountainbike en fietsen 
OMHOOG! Hoe sneller men trapt, 
hoe sneller men op 12 meter hoogte 
komt. Een goed zichtbare tijdsdisplay 
laat de toeschouwers zien hoe lang de 
deelnemer er over doet. Uitstekend 
geschikt voor wedstrijden. De vertical 
bike combineert hoogtevrees en 
sportieve inspanning tot 1 zeer 
originele attractie.

17



EETCAFÉ • BAR           BOSKAMP / OLST

Ambachtelijk Boeren schepijs

de locatie voor

uw feesten en partijen

plateservice, buffeten & BBQ

in de vitrine met 9 smaken

Eikelhofweg 9 • Olst • info@ruimzicht.eu

Ambachtelijk Boeren schepijs

de locatie voor

in de vitrine met 9 smaken
in de vitrine met 9 smaken
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TERUGBLIK 
2015
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    ZOMER
  &

  WINTER
all-in

arrangementen

IN- & OUTDOOR arrangementen

www.delepelaar.eu

ZALEN RESTAURANT FEESTEN BUFFETTEN

Lde Lepelaar

	  

E.	  Kieftenbelt	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Glasmontage	  –	  Herstel	  	  
Verkoop	  alle	  soorten	  glas	  voor	  particulier	  en	  projectbouw	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Boskamp	  9.	  	  	  8121	  CW	  	  	  Olst	  	  
Tel.:	  0570-‐561076	  .	  Mobiel:	  06-‐	  54260367	  
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Korenmolen 2 • 8124 BA Wesepe • tel. 0570 - 5917 08

 Woon 
    comfort
    Vloeren 
       Hout- PVC&

 Woon 
     comfort
    Gordijnen 
 Raamdecoratie&

 Slaap 
     comfort
    Bedden 
 Accessoires&
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Ook voor al uw Feesten & Partijen
Boskamp 24   •   8121CX  OLST   •   0570-561412
info@eetcafeboskamp.nl  •  www.eetcafeboskamp.nl

BUS Deventer
Bezoekadres:  T 0570 - 63 48 33
Lübeckstraat 10  F 0570 - 63 62 54
7418 EC Deventer  E deventer@bus.nl
 

Sterk in A-merken!

GErEEDSchAp voor DE 
inDUSTriE

inSTAllATiE
mETAAl

BoUw

mAchinES | lASSEn | GErEEDSchAp inDUSTriE 
hijSEn/hEFFEn/SpAnnEn |GErEEDSchAp BoUw  

 vErSpAninG  | mAGAzijn & wErkplAATS  
pErSoonlijkE BESchErminG  | AAnDrijvinG

www.BUS.nl
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TERUGBLIK 
2015



 

  Agrarisch Loonwerk 
  Grondverzet 
  Transport 
  Mechanisatie 

  Verhuur 

L       nbedrijf  Gubbels bv 
  
 
 
 
 
 
 
 

Kletterstraat 23a 
8121 PE Olst 
Tel.: 0570-591720 
Fax: 0570-593864 
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Dé-Gé Transport BV
v/h v.d. Esschert BV

Inzameling van al uw afval.
Tevens containerverhuur en levering van zand en grond

De Meente 11, 8121 EV Olst, Tel. 0570-561206, Fax 0570-564159
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 uur
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Industrie terrein De Meente                                                         Tel. 0570-561723  
De Meente 9                                                                                  Fax. 0570-565971 
8121 EV Olst                                                                 www.autobedrijfripperda.nl 

- Voor nieuwe en gebruikte auto’s 
- Onderhoud voor auto’s en kleine bedrijfswagens 
- APK-keuringen 
- Verzekeringen 
- Financieringen 
- Schade afwikkeling 
- Autowasstraat 
- Wasboxen                            

 

 

• VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE ALLE MERKEN

• AIRCO-ONDERHOUD

• APK

• ONDERHOUD KLASSIEKERS

• SCHADE-AFHANDELING

• AUTORUIT REPARATIE

• TANKSTATION

Rijksstraatweg 14, Olst
Tel. 0570-561451
Fax 0570-565118

www.autobedrijftimmer.nl

WWW.AUTOBEDRIJFTIMMER.NL
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www.bbta.eu
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Er mag op het Zomerfestival 
Boskamp veel, maar een 
aantal zaken mogen beslist niet!

1. Het is voor jongeren onder de 18 
jaar verboden alcohol te kopen of 
te gebruiken. Bij twijfel over leeftijd 
wordt er gevraagd naar legitimatie. 
Bij overtreding worden eventuele 
boetes verhaald op de overtreder.

2. Het is verplicht om een 
polsbandje te dragen bij de 
aankoop van alcoholhoudende 
dranken aan de bars op het 
evenemententerrein. Polsbandjes 
worden op centrale plekken aan de 
tent verstrekt op vertoon van een 
geldige legitimatie.

3. Het is op diverse aangegeven 
plaatsen (o.a. in de tenten) niet 
toegestaan om te roken. Bij 
overtreding worden eventuele 
boetes verhaald op de overtreder.

4. Het is niet toegestaan de 
volgende zaken mee te nemen 
naar het evenemententerrein: 
dranken, drugs, glaswerk, blik, 
plastic flessen, slag - en/of 
stootwapens, op wapens gelijkende 
of aanstootgevende voorwerpen.

5. Op het evenemententerrein is de 
Nederlandse wetgeving omtrent het 
gebruik van, en de handel in drugs 
van toepassing.

6. Huisdieren zijn op het 
evenemententerrein niet toegestaan.

7. Bezoekers zijn verplicht zich te 
houden aan de voorschriften en/
of aanwijzigen van organisatie en 
beveiligingspersoneel.

8. Bij het gebruik van een van de 
diensten van de EHBO-post: 
a. Mag er maar één persoon extra 
mee naar binnen. 
b. Mag je géén gebruik maken van 
een mobiele telefoon. 
c. Mag je niet roken.
d. Mag er geen drank mee naar 
binnen.

9. Het betreden van het 
evenemententerrein en het bijwonen 
van een van de evenementen van het 
Zomerfestival is geheel voor eigen 
risico van de bezoeker.

10. De organisatie kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor 
geleden schade of enigerlei letsel 
ontstaan aan de bezoeker en/of 
goederen van de bezoeker. Diefstal 
en vermissing vallen ook hieronder.

11. Tijdens het evenement kunnen 
opnames gemaakt worden. 
Bezoekers geven bij binnenkomst 
stilzwijgend toestemming aan de 
organisatie om deze opnames te 
verveelvoudigden, openbaar te 
maken en/of te gebruiken voor 
promotiedoeleinden.

12. Tijdens het evenement maken wij 
gebruik van een beveiligingsbedrijf.

13. Bij constatering van overtreding 
van artikel 1 t/m 8 van dit reglement 
kan de organisatie of de ingehuurde 
beveiliging personen de toegang tot 
het evenemententerrein weigeren of 
van het terrein verwijderen.

Onder het evenemententerrein wordt 
verstaan:
-  Feestterrein 
 aan de Wethouder Boerkampweg
-  Parkeerplaats 
 Wethouder Boerkampweg.

HUISREGELS
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